Huishoudelijke
ondersteuning

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens!
U wilt natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen in uw eigen
vertrouwde omgeving. In het huis dat u zo goed kent, in de buurt
waar u zo prettig woont en met buren die goede bekenden zijn
geworden. En uiteraard zo comfortabel en aangenaam mogelijk.
Kennemerhart ondersteunt uw zelfstandigheid van harte en
draagt graag haar steentje bij. We begrijpen namelijk dat zich
situaties kunnen voordoen waarbij extra hulp in huis erg welkom
is. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat u een dagje ouder bent,
ziek bent (geweest) of een ongeval heeft gehad. In die of andere
gevallen kunt u met een gerust hart een beroep doen op de
vertrouwde ondersteuning van Kennemerhart.

De oplossing…
Kennemerhart biedt uitkomst als u plezierig wilt blijven
leven en wonen in de omgeving die voor u zo vertrouwd
is maar u tegelijkertijd behoefte heeft aan ondersteuning
bij huishoudelijke taken. U kunt
ondersteuning of hulp krijgen bij
‘Kennemerhart biedt
allerlei activiteiten op het gebied
van het verzorgen van uw eigen
uitkomst als u plezierig wilt
huishouden of van de leefeenheid
blijven leven en wonen in
waartoe u behoort. U kunt
de omgeving die voor u zo
huishoudelijke ondersteuning ook als
vertrouwd is’
particulier bij Kennemerhart afnemen.
Hiervoor heeft u geen indicatie nodig.

Vast gezicht, vaste dag
Als u iemand in uw huis krijgt die u helpt bij het huishouden
dan is het prettig als u kunt rekenen op een ‘vast gezicht’. De
teams huishoudelijke ondersteuning van Kennemerhart zijn zo
georganiseerd dat ze de hulp aan u zoveel als mogelijk door
vaste medewerkers laten uitvoeren. Dat betekent dat u de
medewerkers snel leert kennen en - minstens zo belangrijk dat zij ú kennen. Daardoor weten ze hoe u gewend bent om de
dingen te doen en hoe u de hulp graag wilt zien.

Optimale ondersteuning met veel aandacht voor uw persoonlijke
wensen. Vertrouwd, veilig en betrouwbaar: een goed gevoel voor
u en uw naasten.

Om welke huishoudelijke werkzaamheden gaat het?
De medewerkers van Kennemerhart zijn professionals op
hun gebied. Of het nu gaat om afwassen, het bed opmaken,
strijken, stofzuigen,
schoonmaken of andere
taken, zij helpen u. Dat
‘Huishoudelijke ondersteuning met veel
doen ze goed en met
aandacht voor uw persoonlijke wensen.
veel plezier.
Vertrouwd, veilig en betrouwbaar’

Meer weten over indicatie en vergoeding
Wilt u meer weten over de huishoudelijke ondersteuning,
particuliere hulp, vergoeding en indicatie? Kijkt u dan op
www.kennemerhart.nl of belt u met 023 5 214 214.

Kennemerhart biedt vanuit tien locaties in
Kennemerland zorg aan mensen die ouder worden en
ouder zijn. Cliënten én hun naasten kunnen rekenen
op professionele, betrokken ondersteuning in de
thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één van
de woonzorgcentra of in de behandelcentra. Onze
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht
en in samenspraak én sociaal betrokken. Zorg die
draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!
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